
 

 

 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 

මානවශාස්ත්්ර ාා ස්ත්මාීයවිද්යා පීඨය 

ස්ත්මාජවිද්යා ්ධයයනා ශය 

ස්ත්මාජවිද්යා ප්ලෝලාමා ඨාඨමාලාව - 2019/2020 

 

්යදුම්කරුවව්  ස්ත්හාා ෝඨාදු පඨෝද්ස්ත්් 

01. ෝම් ස්ත්මග ්මුණා එවා ඇති ්යදුම්ඨරය ිසි  ඨිදි ස්ත්ම්ූර්ණ ෝකාට 2019 uehs 03  

වන ින ෝාා ඊට ෝඨර ලැෝෙන ෝස්ත්් ඨාඨමාලා ස්ත්මාෝයාජක, ස්ත්මාජවිද්යා ප්ලෝලාමා 

ඨාඨමාලාව, ස්ත්මාජවිද්යා ්ධයයනා ශය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය, 

ග ෝගාඩවිල, නුෝේෝගාඩ යන ලිපිනයට ලියාඨි චි තැඨෑෝල්  එවිය යුතුය. ිසයමිත 

ිනට ඨසු ලැෝෙන ්යදුම්ඨර ිසි ු  ෝා්තුව් මත ෝාා ස්ත්ලකා ෙලනු ෝනාලැෝේ. 

02. ඨාඨමාලාව ස්ත්හාා ්ෝල්ිත සුදුසුකම් ස්ත්ා වෘත්තතිය ඨළපුරුවද්ද් ස්ත්නාථ ිසිදම පිණිස්ත් 

්ද්ාළ ෝේඛනවල ඡායා පිටඨත්ත (ෝස්ත්්වා ස්ත්ාතිකයද් ඇතුළත්තව) පලඨැ් න 

ස්ත්ාතිකෝේ පිටඨත් ාා ්ධයාඨන ස්ත්ාතිකවල පිටඨත්ත ඉේුම් ඨරය ස්ත්මග ්මුණා 

එවිය යුතුය. ^;u ,smskh ,shQ re'45 uqoaor iys; ,shqï ljrhlao fï iu`. 
túh hq;=h& 

03. ඨාඨමාලාව ස්ත්හාා ඇතුළත්තකර ගැනීම ස්ත්ලකා ෙැලිමට ්ෝල්ිත ්ධයාඨන 

සුදුසුකම් ස්ත්ා වෘත්තතිය ඨළපුරුවද්ද් ස්ත්නාථ ිසිදම ස්ත්හාා ්ද්ාළ ෝේඛනවල මුේපිටඨත්ත 

ස්ත්ම්මුඛ ඨරී්ෂණෝේදී ෝාා ඉේලනු ලෙන ්වස්ත්්ථාවකදී ෝාා ඉිිදඨත්ත කළ යුතුය. 

04. ඔෙෝේ ්යදුම් ඨරය ්නුව ්ද්ාළ ඨාඨමාලාව ස්ත්හාා ඔෙ ෝතාරා ගනු ලැබුවෝාාත්ත ඒ 

ෙව ඔෙට ෝඨෞද්ගලිකව ද්් වනු ලෙන ්තර ඨාඨමාලා ගාස්ත්්තු ෝගවිය යුත්තෝත්ත ඒ 

්නුවය. 

05. ඨාඨමාලා ගාස්ත්්තු තම ෝස්ත්්වාෝයාජකයා මගි්  ෝගවනු ලැබීමට ්ෝල්ෂා කරන 

්යදුම්කරුවව්  තම ්යදුම්ඨත්ත තම ෝස්ත්්වාෝයාජකයා මගි්  එවීම ප්රෝයාජනවත්ත විය 

ාැිසය. 

 

 



 

 

 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 

මානවශාස්ත්්ර ාා ස්ත්මාීයවිද්යා පීඨය 

ස්ත්මාජවිද්යා ්ධයයනා ශය 

ස්ත්මාජවිද්යා ප්ලෝලාමා ඨාඨමාලාව - 2019-2020 

  

 01 . ්යදුම්කරුවෝේ මුලකුරුව ස්ත්මග නම 

ි  ාෝල් :……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ඉ ග්රිි ෝය් :…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

02. මුලකුරුව වලි්  ාැඳි් ෝවන නම් 

ි  ාෝල් :…………………………………………………………………………………………………… 

ඉ ග්රිි ෝය් :…………………………………………………………………………………………………. 

03.     ස්ත්්ී $පුරුවෂ භාවය - …………………………… 

04.     Wmka oskh - …………………………… 

05.     විවාාක$ ්විවාාක ෙව- …………………………… 

06. ස්ත්්ිර ලිපිනය:………………………………………………………………………………………………… 

07. ජාතික ාැදුනුම්ඨත්ත් කය:………………………………………………………………………………… 

08. ඔෙ මීට ෝඨර ෝමම විශ්වවිද්යාලෝේ කුමන ෝාා ඨාඨමාලාවකට ෝාා 

ඨරී්ෂණයකට ෝාා ලියාඨි චි වී ි ටිෝේ නම් එම ඨාඨමාලාෝේ / ඨරී්ෂණෝේ නම 

ස්ත්ා  ලියාඨි චි් කය :…………………………………………………………………………………… 



 

 

09 ද්ැනට කරන රැිසයාව ාා  තනතුර :…………………………………………………………........ 

ෝස්ත්්වයට ෙැදුණු ිනය            :…………………………………………………………... 

ආයතනය               :…………………………………………………………… 

ලිපිනය            :…………………………………………………........... 

10. ෝඨෞද්ගලික දුරකථන ් ක :................................................ 

රාජකාිද දුරකථන ් කය :………………………........................ 

ඊ ෝම්ේ ලිපිනය  :................................................ 

11. ්ධයාඨන සුදුසුකම් 

්.ෝඨා.ස්ත් (ස්ත්ා.ෝඨ)විභාගය - වර්ෂය :........... විභාග ් කය…………………………… 

ෝඨිස ි ටි විෂය්         ෝර්ණිය ෝඨිස ි ටි විෂය්            ෝරණ්ිය 

……………………….….....  …………        …………………………. ………… 
……………………………….  …………       …………………………. ………… 

 ………………………………. …………        ………………………….  ………… 
………………………………. ………… ………………………….   ………… 
………………………………. ………… ………………………….   ………… 

 

්.ෝඨා.ස්ත් (ප.ෝඨ) විභාගය - වර්ෂය :........... විභාග ් කය…………………………… 

ෝඨිස ි ටි විෂය්         ෝරණ්ිය 

……………………….……     …………         

……………………………….    …………   

 ……………………………….              ………… 

……………………………….       …………   

12. ෙහවා ගැනීම ස්ත්හාා ්ෝල්ිත සුදුසුකම් ්තර ්ද්ාළ ආයතනෝයහි ෝස්ත්්වෝේ ෝයදී 

ි ටීම පිළිෙහ ඨළපුරුවද්ද් 

                         

ඨළපුරුවද්ෝද් ස්ත්්වභාවය වර්ෂය ආයතනය 

   

   

   



13. ෝවනත්ත විෝශ්ෂ සුදුසුකම් 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ෝමම ්යදුම්ඨෝතහි මා විි ්  ස්ත්හා්  කරන ලද් ෝතාරතුරුව ස්ත්තය ෙව ෝමින්  ස්ත්ාතික 

කරමි.ෝමම ඨාඨමාලාව ස්ත්හාා මා ෝතාරා ගැනීමට ෝඨර ෝාා ඨසුව කවර ්වස්ත්්ථාවක වුවද් 

ෝමහි ස්ත්හා්  ෝතාරතුරුව ්ස්ත්තය ෙව ්නාවරණය වුවෝාාත්ත ්ද්ාළ ඨාඨමාලාව ස්ත්හාා මෝේ 

ෝතාරා ගැනීම ්වල ගු වන ෙව මම ද්ිසමි. 

 

................................................  ............................................   
ිනය       ්යදුම්කරුවෝේ ්ත්තස්ත්න 

 
 

 

(කාර්යාලීය ප්රෝයාජනය ස්ත්හාා) 

ෙහවා ගැනීෝම් සුදුසුකම් ස්ත්පුරා ඇත. ලියාඨි චි ිසරීමට ිසර්ෝද්ශ කරමි. 

 

......................................................  ................................................. 

්ධයයනා ශ ප්රධාන               ඨාඨමාලා ස්ත්මාෝයාජක 

 

ලියාඨි චිය ්නුමත කරමි. 

 

............................................................ 

 fÊHෂ්ඨ ස්ත්ාකාර ෝේඛකාධිකාරී / මානවශාස්ත්්ර ාා ස්ත්මාීයවිද්යා පිඨය 


